
                  Нові  подаровані книги - на полицях бібліотеки 
 

   На сьогоднішній день книга є невід’ємною частиною
життя майже кожної людини. Вона відкриває вікно в
новий яскравий та незвіданий світ.  Коли ми читаємо
книгу,  то  потрапляємо  в  чудовий  світ  перетворень,
через який «бачимо» чужий біль, страждання, радість і
щастя. Дарування  книг  бібліотекам  –  це  дуже давня
форма доброчинності та надійне джерело поповнення
фондів.

   Тож до уваги наших користувачів пропонуємо нові, цікаві видання, що подарував
нам Анатолій Фартух до нашої бібліотеки. Дані новинки припадуть до душі кожному,
хто любить якісну літературу, а також цінує гарний стиль.

 53.54 Кнейп Себастьян.  Моє лікування водою / С. Кнейп ; 
переклад з нім. Роми Попелюк.─ Львів : Бузок , 2014.─(Б-ка 
Українця. Золота Колекція).

 Його революційна книжка «Моє лікування водою» розповідає 
читачам про різноманітні методи зцілення за допомогою води.

63.3(4УКР) 6 Посівнич , Микола. Степан  Бандера / М. 
Посівнич.─ Харків : Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» , 
2015.─ 255с.

Степан Бандера. Хто він? Герой? Зрадник? Символ? Дискусії 
навколо цієї яскравої та суперечливої особистості не вщухатимуть
ще довго.
Що ж робить цього не дуже високого і зовсім не кремезного 
чоловіка символом, прапором, ім’ям? Чому з одних трибун його 

називають ворогом, а з інших — Провідником і героєм? Щоб зрозуміти це, варто 
почати з подолання стереотипів, які утвердилися в суспільстві. Базуючись на архівних 
документах, цікавих і невідомих широкому загалу матеріалах, автор розповідає про 
життєпис лідера ОУН без штучно створених міфів: які погляди він мав, якими 
ідеалами керувався і, зрештою, якою він був людиною.

66.75 (4УКР) Тисовський . Олександр. Ідеологія Пласту – 
українського скаутингу / Упоряд. Та передмова Струганця 



В.Р. ─ Івано- Франківськ: Місто НВ , 2012.─ 56с.
Видання вперше публікує дотепер рукописні текста 
основоположника українського скаутингу — Пласту д-ра 
Олександра Тисовсь-кого. Три статті, які пропонуються Вашій 
увазі, написані спеціально для старшого пластунства, фактично 
перших вихованців українського скаутингу, які досягай 
повноліття і взялись за активну розбудову своєї організації. 
Точного датування рукописів встановити не вдалось, однак 
відомо, що вони відносяться до другої половини 1920-х років, 
тобто часу найбільшого розвитку Пласту, який можна вважати 
«золотою добою» українського скаутингу. 

Для старших пластунів і пластунів сеніорів, провідників 
сучасного українського скаутингу та молодіжного руху, 
громадських активістів, педагогів, істориків та всіх, хто 
цікавиться теорією і практикою найкращої методики 
позашкільного самовиховання молоді упродовж всього 
останнього століття

Іляш, Ярослав .Е. Декілька слів про національні характери 
(екстремістські статті) / збірка статей / Я.Е.Іляш.
— Київ  : Українська Видавнича Спілка, 2014. — 84 стор., іл 

Дана збірка включає низку статей, які були написані для газети 
«ТЕРЕН-УКРАЇНА» з метою світоглядного та ідейного вишколу 
молодих українських націоналістів. Утім, з часом були 
неодноразово передруковані в інших друкованих та електронних
ЗМІ.
Тематика статей носить як пізнавальний, так і аналітично-
спонукальний характер. На думку автора, сучасні невдачі на 

шляху побудови громадянського суспільства та державотворення мають причиною 
соціальну та індивідуальну пасивність. Щоб покинути це «зачароване коло» 
української ментальності, слід проростити в собі зерно гідності, знайти силу змінити 
себе і навколишній світ на краще. Усвідомити, що маючи спільне розуміння проблем і 
шляхів їх подолання, ми зробимо неможливе (як раніше нам здавалося); і це станеться 
завдяки приспаному колись національному характеру.
Зміст статей книги поєднує універсальний принцип досягнення успіху: «Перемагає 
лише той, хто завжди йде вперед, не зупиняється і ніколи не здається!».
У збірці в популярній формі розповідається про прояви національного характеру 
різних народів: від політики та історії — до мистецтва і спорту.
Рекомендується для широкого кола читачів 

81 Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвіститка як дискурс :Мова , культура, 
влада / Г.М. Яволрська.─ К.: Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. 
Потебні, 2000. — 288 с.: Бібліогр. : С.257-285



У монографії виствітлюються теоретичні проблеми регулювання 
мовної діяльності суспільства, співвідношення дескриптивного та 
прескриптивного підходів до мови. Вияви соціальної активності 
щодо мовних питань інтерпретуються як різновид метамовної 
рефлексії і досліджуються у логіко-лінгвістичному та культурно-
семіотичному аспектах. Особливу увагу приділено теоретичним 
проблемам мовної норми. Соціонормативний (функціонально-
комунікативний) аспект розгляду мовних питань поєднується з їх 
когнітивною інтерпретацією. На матеріалі мовних реформ 

аналізуються механізми маніпулювання мовою, проблеми влади та ідеології.
Для лінгвістів, філософів, соціологів

83.3(4УКР)  Теорія літератури , компаративістика 
, україністика : Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя  

доктора філологічних наук, професора, академіка Академії 
вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядникм 
М.Лановик , З. Лановик , І. Папуша , О.Лабащук, Я.Гринчишин,
С.Ткачов// Studia methodoiogica.─ Вип.19.─Тернопіль : 
Підручники і посібники , 2007.─400с.

     Збірник виданий до 70- річчя від дня народження професора Тернопільського 
національного педагогічного університету Романа Теодоровича Гром’яка, відомого 
українського літературознавця , фундатора тернопільської літературознавчої школи , 
автора монографії «Естетика і критика»(1975), літературно- критичних нарисів 
«Громадянськість   і професіоналізм : Соціальна відповідальність критики» (1986), 
«Шо доведено життям « (1988 та інші .

  83.3(4УКР)6  Гром’як  ,Роман. Культура. Політика. 
Інтелігенція : Публіцистика літературознавця .─ Тернопіль : 
Джура, 2009.─ 400с.

     У виданні подаються літературно- критичні нариси і 
публіцистичні статті, які друкувалися з кінця 1980- х – до початку 
1995 року , відбиваючи атмосферу перехідгної епохи , коли 
утверджувалася Незалежність України .

Для читачів, народжених після 1991 року, всіх, хто осмислює 
українську Соборність.

   84(3)-4    Бальзак, Оноре де. Ежені Гранде : Роман / О. де 
Бальзак .─ Львів : Бузок, 2015.─192 с. ─ (Бібліотека українця. 
Золота підкова).



    Письменник настільки яскраво зобразив свої героїв , що багато хто з читачів їздив до
Сомюра , наївно сподіваючись відшукати живих прототипів персонажів роману.

В романі безнастанно точиться двобій між владою грошей і людяністю. Образ Ежені 
сповнений поетичної чарівності в її нестримному опорі, який вона чинить нелюдській 
природі маніяка Фелікса Гранде, кохаючи Шарля наперекір батькові.

 

84.4УКР  Винничук, Юрій. Діви ночі : Роман / Ю. Винничук .─
Львів : Бузок , 2014 .─ 192 с. ─ (Бібліотека українця. Золота 
підкова).

 Вони з’являються разом із сутінками – нічні троянди наших 
вулиць. Виповзають зі шпар і тріщин, вилітають із димарів, 
випірнають  з каналізацій і смітників – діти ночі.

 Тільки тоді, як смеркне, зможеш їх розпізнати безпомилково. А 
вдень вони не помітні. Вдень вони  - як усі. Як ти або я.  У 

величному храмі ночі минає їх життя.

 84(3)-3  О’ Генрі. Королі і капуста : Роман / О’Генрі .─ Львів , 
2014.─ 192с. (Бібліотека українця. Золота підкова).

  84.4УКР Дереш , Любко. Пісні про любов і вічність : Збірка /
Л. Дереш.─Харків : Кн. Клуб « Клуб Сімейного дозвілля» , 
2014.─368с.  

Ці історії – проза мандрів. Мандрів у пошуках себе. Бо, коли 
одного разу ти розумієш, що все, чим володів дотепер (чи то воно
володіло тобою), більше не має сенсу, час вирушати у подорож. 
Що чекає на тебе в пункті призначення? Перетворення? Чи 
зустріч зі своїм невідомим, проте справжнім «я», що раз у раз 

намагається дати знак про своє існування і, врешті ,  приречене бути почутим?

84.4УКР6  Дереш, Любко. Голова Якова : алхімічна комедія / Л.Дереш .─ Харків : 
Кн. Клуб « Клуб Сімейного дозвілля» , 2012.─240 с.  



„Геніальний композитор Яків отримує від свого брата політ 
технолога незвичну пропозицію – створити симфонію до 
відкриття Євро 2012. Темні отці, які стоять за цим замовленням 
впевнені, що лише йому до снаги створити музику, яка стане 
прологом до апокаліпсиса. Але для цього йому доведеться зіграти 

на найпотаємніших струнах душі, а може, вмерти й відродитися знову. Головні герої 
роману „Голова Якова” – „арт-менеджери” найвищого рівня. Їхній товар – 
фундаментальні ідеї людства”

     84(3)-4    Дойл, Артур Конак. Собака Баскервілів : Роман 
А.К.Дойл.─ Львів : Бузок , 2014.─ (Б-ка Українця. Золота 
колекція).

  84(3))4  Коельйо , Пауло.  Вероніка вирішує померти : Роман /
П. Коельйо .─ Львів : Бузок , 2014 ─ 192 с.─- (Бібліотека 
Українця. Золота колекція).  

   Пауло Коельйо . Батьки хотіли , щоб син був інженером , але 
Пауло бачив себе письменником. Через це вони помістили 17- 
річного юнака  у психіатричну лікарню , де він проходив 
лікування електрошокером. Свої переживання та досвід, набути за
ці важкі три роки , письменник майстерно виклав у романі 

«Вероніка вирішує померти».

    84(3)-4    П’юзо, Маріо. Хрещений батько : Роман . Ч.1 / М. 
П’зо.─ Львів : Бузок, 2014 .─192с. ( Б-ка Українця. Золота  
колекція).



       «Хрещений батько» - це сага про злочин, вірність та пристрасть , про коріння та 
закони італійської мафії. Твір написано так реалістично, що в читачів виникає  
враження, що автор і сам якийсь час жив життям ганстера.

     84(3)-4    П’юзо, Маріо. Хрещений батько : Роман . Ч.2 / М. 
П’зо.─ Львів : Бузок, 2014 .─192с.─ ( Б-ка Українця. Золота  
колекція).

    84.4УКР6-5 Матвієнко ,  Володимир . Україно- мати, бережи
синів : Вірші / В.Матвієнко.─Київ, 2016 .─ 30с.

       84.4УКР6-5 Матвієнко ,  Володимир . До України  ─ як до 
храму: Вірші / В.Матвієнко.─Київ : Наукова думка , 2016 .─ 
152с.

     Назва збірки «До України  ─ як до храму « говорить сама за 
себе , віддзеркалює громадянську позицію автора, письменника 
патріота , сина українського народу, Крізь поетичні рядки 
простежується життєва й творча  доля самого автора. Вірші  
вражають своєю щирістю , довірливою простотою та дивним 

національним колоритом.
 До більшості поетичних творів цієї збірки написали музику 
відомі українські композитори  , а виконували їх й нині 
виконують  як знані , так  молоді співаки. 



 84(3)-4     Мопассан Г. Сильга мов смерть : Роман/ Г. Мопассан .─Львів : Бузок , 
2015.─ 192с.─ ( Б-ка Українця. Золота  колекція).

  Роман «Сильна мов смерть» - один із найсильніших романів письменника, герой якого
розривається у своїй нестримній жазі до графині і її дочки.

 84.4(УКР) 6-я73  Метаморфози : 10 українських поетів 
останніх 10 років : Збірка / Уклад. С.Жадан.─Харків : Кн. 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» , 2011.─272с.: іл.     

Якось Жадан зронив фразу, що багато пояснює у його виборі 
збірникових персон: «Мені завжди простіше наводити приклади, 
ніж пояснювати їх». Так було з укладеною ним збіркою 
«Декамерон. 10 українських прозаїків останніх 10 років» (Х.: 
Книжковий «Клуб сімейного дозвілля») — рецензію на неї див. в 
«УМ» від 30.04.2010. Так само і з «Метаморфозами». Чому 

упорядник обрав саме тих десятьох, чиї прізвища фігурують на обкладинці? Найкраще
слово на означення цього вибору — симпатія. Але ж симпатії, як значать психологи, —
це оприявлення підсвідомих бажань. Бажань контакту зі знаком «плюс» (подібність), 
або «мінус» (бажана, але незреалізована можливість). Отже, наша збірка 
перетворюється на діагностику самого Сергія Жадана: чого йому бракує і за чим він 
шкодує.

      84(3)-4    Меріме, Проспер. Хроніка часів Карла 1Х / П. 
Меріме.─ Львів : Бузок , 2015.─ (Б-ка Українця. Золота 
колекція).

   У «Хроніці з часів Карла 1Х» (1929) Меріме зобразив значні , 
переломні за своїм характером суспільні потрясіння. Дія його 
роман відбувається в роки релігійних громадських воєн, що 
охопили Францію в другій половині ХУ1  століття. 
Кульмінаційний момент у розвитку  цієї дії – Варфоломіївська ніч
– страшна  різанина гугенотів, вчинена католиками .

   84(3)-4    Ремарк , Еріх Марія.  Життя у позику : Роман / Е.М.
Ремарк .─ Львів  : Бузок , 2014.─192 с.─ Б-ка Українця. Золота
колекція).

  «Життя в позику» - роман , у якому, на відміну від більшості 
творів автора , майже немає політичного контексту. Це твір про 
життя , смерть і кохання.



 84(3)-4  Твен, Марк. Принц і злидар : Роман / М. Твен.─Львів
: Бузок , 2015.─ 192с .─ (Бібліотека Українця. Золота 
колекція).  

 84.4УКР6-4 Шеляженко, Юрій Вадимович. Я – традиція : 
Ідеалістична проза / Юрій Шеляженко. – К.: Шеляженко Ю. 
В., 2013. – 128 с.

Всі успіхи людства створені задумом однієї людини. Ви можете 
воювати з одинаками, але традиція радісної самотності доброго 
розуму житиме вічно. Ця проста істина лежить в основі 
творчості київського ідеаліста Юрія Шеляженка.
На сторінках книги читачів розважить соціальна фантастика, 

сатира і антиутопія, натхненний гімн суверенітету вільної душі та творчому ідеалізму 
одинаків, нещадне висміювання безумної стадності натовпу та його невільників і 
героїв – «соціальних істот». 

85.94 (4УКР)   Пісенник Українця / ред. Юрій Винничук.─ 
Львів : Бузок , 2014.─192с.─(Б-ка Українця. Золота колекція).

«Українська пісня – це бездоганна душа українського народу 
«,писав Олександр Довженко.
Українська пісня – це частина духовного життя народу , і вона не 
лишає його ні в радості , ні в смутку , крок к крок слідує за від 
дитинства до старості , з піснею на вустах він не тільки  відзначає 
свята, не тільки прикрашає народні обряди , а й також славить  
свої перемоги над ворогом.

88.3 Разумовская Е.Д. Как быстро развить память : для 
запоминания иностранных слов, цифр и любой информации / 
Е.А. Разумовская.─ Москва : Рипол классик, 2008.─ 192 с.
Современному человеку приходится обрабатывать и запоминать 
огромное количество информации. Одни предпочитают все 
держать в голове, другие пользуются напоминалками, 
имеющимися в компьютерах, мобильных телефонах или 
электронных записных книжках, третьи по старинке продолжают 



записывать текущие дела и важные моменты в свой ежедневник или ставить крестики 
на руке.

Но во всех этих случаях часть информации стирается из памяти или прячется 
настолько глубоко, что ее трудно достать в нужный момент. Чтобы избежать этого, 
память необходимо тренировать.

88  Кові , Стівен Р.  7 звичок нвдзвичайно ефективних людей :
Потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р.Кові 
.─Харків : Кн. Клуб Клуб Сімейного Дозвілля, 2012.─ 384 с.

Ця книжка — світовий супербестселер, праця №1 у темі росту 
особистості! Вона позитивно вплинула на життя мільйонів людей
в усьому світі, серед яких Білл Клінтон, Ларрі Кінг, Стівен 
Форбс!
Керівництво навчить вас краще розуміти себе, визначати 
пріоритети, формулювати життєві цілі й досягати їх.

Це книжка для тих, хто хоче стати кращим у професійній діяльності, максимально 
реалізувати свій творчий потенціал та назавжди змінити своє життя на краще.

 91.9:74(4УКР-4Чек)я1   Відгомін : імідж Черкаського 
національного університету ім. Б.Хмельницького в інформ. 
просторі №16.─Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького , 
2016.─92с.
   Наукова бібліотека пропонує читачам чергове число 
премоніторингового збірника  «Відгомін : імідж Черкаського 
національного університету ім. Б.Хмельницького в інформ. 
просторі». Його мета полягає  в оперативному інформуванні 
співробітників та студентів університету про матеріали в мас-

медійних  та наукових виданнях, які сприяють  утвердженню  належного реноме нашої 
alma mater в освітній спільноті.Подана у пропонованому збірнику інформація 
згрупована за хронологічно-залузевим принципом і охоплює період від січня до червня
2016 року.
                                            
                                  Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар  

  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з новими 
надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім неділі.
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